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Innovatie in het bedrijfsleven is voor velen een ver-van-mijn-bedshow. 
“Geen idee wat bedrijven hier in de buurt allemaal doen.” is een vaak ge-
hoorde kreet. Toch is het waardevol als burgers wél weten wat er speelt. Het 
spreekt een bepaalde trots aan en daarom is er het programma Woow.

Hoe innovatief is uw gemeente?

Woow: innovatie in het Limburgse bedrijfsleven

• Exclusief voor gemeenten
• 4 minuten uitzending L1 TV
• Minimaal 10 herhalingen
• Online zichtbaar op L1.nl
• Zichtbaar op L1 YouTube

Woow-pakket

€ 2.000,-
Nu voor:

Limburgse gemeenten kunnen in dit programma innovatieve 
bedrijven uit de gemeente aan het woord laten. We komen erachter waar 
het bedrijf mee bezig is, waarom het een innovatieve ontwikkeling is en 
wat de dromen van het bedrijf zijn. Dat zijn de drie vaste ingrediënten 
van iedere aflevering van Woow!

TV



Actievoorwaarden
     -  L1 stelt een externe producent aan voor de productie van de    
 uitzendingen.
     - De uitzendtijdstippen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van  
 het programmaschema 2019 door de Stichtingsraad Omroep 
 Limburg.
     - De gemeente kan innovatieve bedrijven aandragen, maar de 
 inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de redactie  
 van L1.
     - Op de aftiteling komt te staan: ‘Dit programma is mede mogelijk  
 gemaakt door {naam gemeente}’.
     - Kosten bedragen € 2.000,- per aflevering, inclusief productie 
 (excl. btw)
     - Gemeenten mogen de programma’s, met L1-logo als bronvermelding,  
 na uitzending op tv op hun eigen online-kanalen plaatsen
    
NB: elke afwijking op bovengenoemde voorwaarden valt buiten deze actie 
en zal, na overleg, worden doorberekend.

Meer informatie? 
Neem contact met ons op:

Jos Fonteijn
Regio Noord-Limburg
 Jos.fonteijn@l1.nl
 +31 (0)6 1028 5676

Roy Gulikers 
Regio Midden-Limburg
 Roy.gulikers@l1.nl
 +31 (0)6 5385 6056

Wim Buck
Regio Parkstad
 Wim.buck@l1.nl
 +31 (0)6 5394 1201

Ronald Nieuwkamp
Regio Maastricht-Heuvelland
 Ronald.nieuwkamp@l1.nl 
 +31 (0)6 2044 5606

Andere vragen of gevestigd in 
België en/of Duitsland?
Bel dan 043-8506060 of mail naar 
reclame@l1.nl. Wij zorgen dat u in 
contact komt met de juiste persoon.

TV


